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INTRODUÇÃO

Diante do significativo risco à saúde que 
a COVID-19 representa em todo o 
mundo, a sociedade civil, os órgãos 
governamentais e a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) têm realizado 
um esforço coletivo de ações para o 
combate e a prevenção à doença. 

O comportamento e capacidade de 
transmissão do coronavírus têm 
imposto desafios físicos e emocionais 
para toda a população, que agora 
precisa reestruturar as organizações 
tradicionais da esfera pública e privada. 
Atualmente, no território nacional e 
para além das fronteiras, as ações 
voltam-se para o enfrentamento e a 
mitigação dos impactos negativos da 
pandemia.

Na ausência de vacinas específicas, as 
medidas de isolamento, a quarentena e 
o distanciamento social estão sendo 
utilizados para resguardar comunidades 
mundo afora. Assim como em outros 
países, no Brasil, no que se refere à 
educação, o Ministério da Educação 
(MEC), em especial a Secretaria de 
Educação Superior (SESU) e a Secretaria 
de Educação Profissional e Tecnológica 
(SETEC) adotaram ações com o objetivo 
de minimizar impactos na comunidade 
escolar e universitária, entre elas, a 
substituição das aulas presenciais por 
aulas em meios digitais e a flexibilização 
das atividades acadêmicas, entre outras 
medidas, respeitando sempre as 
limitações dos cursos e a autonomia das 
instituições.

O Centro Universitário do Estado do 
Pará, desde o início da pandemia, 
mobilizou professores, colaboradores e 
alunos para o enfrentamento deste novo 
cenário, pautando as medidas 
tomadas de acordo com orientações 
de órgãos e autoridades locais, sempre 
em consonância com os Ministérios da 
Educação e da Saúde, aliado ao 
planejamento institucional da IES.

Isso posto, nosso principal 
compromisso é manter a qualidade da 
formação de estudantes nossa 
instituição, adequando as medidas de 
segurança para o cenário atual. Para dar 
continuidade às atividades acadêmicas, 
fica estabelecido então o  Protocolo de 
biossegurança do Centro Universitário 
do Estado do Pará para as atividades 
presenciais no contexto da pandemia 
da COVID-19, o qual foi elaborado de 
acordo com as diretrizes do protocolo 
sanitário do SINEPE-PA, validado pela 
SESPA.

O objetivo deste documento é, portanto, 
centralizar as informações sobre 
medidas norteadoras da 
biossegurança nos espaços do Cesupa 
a serem realizadas por toda a 
comunidade acadêmica, com o objetivo 
de realizar um retorno gradual, de forma 
segura e minimizando os riscos 
inerentes às atividades de ensino.

Por fim, cabe frisar que este é um 
documento vivo, passível de ser 
atualizado conforme as mudanças no 
cenário da pandemia em nosso estado. 
Desse modo, todas as medidas a serem 
tomadas serão, como vem sendo feito 
desde o começo, divulgadas à nossa 
comunidade por meio dos canais 
oficiais de comunicação da instituição.
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CARTA DE
APRESENTAÇÃO
O ano de 2020 estará, para sempre, marcado 
por um fenômeno sem precedentes: a 
pandemia da COVID-19. Diante do cenário 
de incertezas que se originou no primeiro 
trimestre e que se estende até o momento, 
pessoas e instituições tiveram que se 
amoldar ao novo contexto de restrições, 
isolamento e distanciamento social. 

Com as instituições de ensino superior do 
Brasil não foi diferente, e o Cesupa, em seu 
firme compromisso com a educação e com 
a manutenção da qualidade do aprendizado 
e a autonomia dos alunos que confiam em 
nossa instituição, ao longo dos últimos 
meses, mobilizou professores e 
colaboradores para enfrentar este grande 
desafio da melhor maneira possível. 

Realizamos uma série de medidas 
importantes, entre elas, o intenso 
treinamento com o corpo docente, a 
adaptação de disciplinas e das avaliações, 
além do planejamento do calendário 
acadêmico durante as aulas virtuais. 
Oferecemos, ainda, suporte emocional para 
a trajetória acadêmica por meio do SAE 
(Serviço de Apoio ao Estudante). 

Com grande entusiasmo, agradecemos a 
toda a comunidade Cesupa pelo trabalho 
desenvolvido neste período. Dos 
coordenadores aos professores dos cursos, 
que assumiram o protagonismo que se 
espera dos que verdadeiramente se 
constituem nos vetores de um projeto 
educacional edificante. Dos gestores aos 
colaboradores, pelo trabalho incansável e 
atencioso, cujo apoio e suporte é 
absolutamente indispensável à realização 
de nossas atividades. E, mais do que nunca, 

aos nossos queridos alunos, por estarem 
conosco superando todas as dificuldades e 
por persistirem neste caminho pela 
educação. 

Somos, antes de tudo e sempre, pela 
preservação da vida. Ao mesmo tempo, 
buscamos e encontramos uma trilha 
possível para prosseguir a caminhada, 
necessariamente em outro ritmo e de 
forma diversa da habitual. Daí a imensa e 
crescente responsabilidade que vem se 
impondo sobre nós desde a retomada 
cuidadosa e atenta das atividades 
acadêmicas do semestre em curso. Nesse 
campo, nosso propósito permanece o 
mesmo: o de que o aluno aprenda. Mas 
sem abrir mão da segurança que o cenário 
atual exige. 

A rigor, o momento segue como 
aprendizado para todos e ainda não temos 
as respostas para todas as perguntas. Dessa 
forma, para encontrarmos juntos as 
melhores rotas para seguir em frente, 
estamos abertos às sugestões de nossa 
comunidade, por meio da ouvidoria e de 
nossos meios de comunicação 
institucionais. É com este espírito que 
apresentamos o presente  documento, feito 
por nós e para nós. Sinta-se à vontade para 
colaborar. Seguir as práticas aqui contidas 
é uma substantiva e inescapável 
responsabilidade de todos para cuidarmos 
da nossa comunidade e preservarmos a 
saúde uns dos outros. Contamos com você 
para estarmos seguros, juntos.

Comitê de Gerenciamento
da COVID-19
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ADAPTAÇÕES
ACADÊMICAS
E ADMINIS_
TRATIVAS

Neste contexto de pandemia, o Cesupa 
adaptou seu funcionamento nas 
atividades acadêmicas e em setores 
administrativos. Ao lado, listamos 
medidas gerais já realizadas:

No momento em que o retorno 
presencial for autorizado, o mesmo 
será realizado de forma gradual, de 
modo que não haverá ocupação de 
100% da capacidade dos espaços 
nem 100% da carga horária de uma 
única vez.

O retorno seguirá conforme 
orientado pelos órgãos e 
autoridades responsáveis e com as 
medidas de biossegurança que 
estão descritas nas páginas a seguir.

01. Realização de aulas na modalidade
híbrida, proporcionando conteúdos
teóricos pela plataforma do Google for
Education em conjunto com atividades
práticas em ambiente físico para um
aprendizado mais significativo;

02. Levantamento do perfil
epidemiológico da comunidade do
Cesupa para nortear ações de prevenção e
enfrentamento à COVID-19;

03. Acompanhamento dos alunos que
se enquadram nos grupos de risco para a
adaptação das atividades pedagógicas;

04. Uso do regime de teletrabalho para
professores e colaboradores nos setores
possíveis e para os grupos de risco;

05. Uso das tecnologias de informação
e comunicação (TICs) para realização de
eventos e reuniões;

06. Reorganização das escalas de
entrada, saída e intervalos dos alunos e
colaboradores dentro dos campi;

07. Adaptação no atendimento a
alunos, professores e demais
colaboradores para a forma remota, com
uso de ferramentas digitais;

08. Capacitação e treinamento dos
colaboradores, dadas as particularidades
das equipes de trabalho.

NOTA !

Para perguntas frequentes,   clique aqui   e acesse nosso FAQ.
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_individuais
_para a entrada nos campi
_gerais para os campi
_para as unidades de ensino
e serviço em saúde
_para apoio emocional
aos alunos

MEDIDAS

#JUNTOS
O VÍRUS



MEDIDAS INDIVIDUAIS

01. Siga as regras de etiqueta respiratória
para proteção em casos de tosse e espirros,
cobrindo boca e nariz;

02. Evite tocar nos olhos, no nariz e na
boca sem higienizar as mãos;

03. Higienize as mãos frequentemente
lavando-as com água e sabão ou aplicando
álcool em gel 70% por 20 segundos;

04. Evite cumprimentar com apertos de
mãos, beijos ou abraços. Opte por acenos e
palavras carinhosas;

05. Mantenha o cabelo preso e a barba
aparada;

06. Evite o uso de acessórios pessoais,
como brincos, anéis, correntes, colares e
relógios;

07. Use sua máscara de tecido ou
descartável durante toda a permanência no
campus;

08. Traga ao menos 3 máscaras para
a instituição a fim de realizar a troca
ao longo do dia, assim como um
saco ou recipiente com tampa
para guardar as máscaras já
utilizadas;
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Caso você apresente quaisquer sintomas 
relacionados à COVID-19, como tosse, 
febre (acima de 37,6 ºC), coriza, dor de 
garganta, dificuldade para respirar, fadiga, 
tremores e calafrios, dor muscular, dor de 
cabeça, perda recente do olfato ou paladar, 
siga os procedimentos indicados na seção 
9 deste documento.

IMPORTANTE !

09. Para locomoção por transporte coletivo, 
se possível, evite o contato com as 
superfícies do veículo, como por exemplo, 
pega-mãos, corrimãos, barras de apoio, 
catracas e leitores de bilhetes/cartões e 
escolha assentos próximos à janela, 
deixando-a aberta durante todo o percurso;

10. Ao sair do transporte coletivo, evite 
tocar em outras superfícies antes de 
higienizar as mãos com água e sabão ou 
álcool em gel 70%;

11. Para locomoção em transporte 
particular, evite estar acompanhado de 
mais de uma pessoa e mantenha as janelas 
abertas durante todo o percurso;

12. Ao voltar para casa, retire e lave as 
roupas utilizadas assim que chegar.
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Caso uma pessoa apresente temperatura 
igual ou superior a 37,6 ºC, a mesma 
poderá aguardar em uma área reservada na 
entrada e deverá retornar à sua residência, 
devendo ainda seguir os procedimentos 
descritos no seção 9 deste documento.

IMPORTANTE !

MEDIDAS PARA A
ENTRADA NOS CAMPI

01. Fornecimento de máscaras de 
tecido e face shield para proteção dos 
inspetores e recepcionistas;

02. Sinalização visual no chão para 
distanciamento de 1,5m entre 
pessoas na fila de entrada;

03. Utilização obrigatória de 
máscara de tecido ou descartável;

04. Disponibilidade de dispensers e 
totens para higienização com álcool 
em gel 70%;

05. Disponibilidade de tapetes 
sanitizantes para desinfecção de 
sapatos;

06. Aferição da temperatura de 
alunos, professores e colaboradores. 
Só terão acesso pessoas que 
apresentarem temperatura abaixo de 
37,6 ºC.
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Para ver o passo a passo de como 
vai funcionar a entrada, acesse 
nosso tutorial em vídeo  aqui

https://www.youtube.com/watch?v=KpFloeXOf1w&feature=youtu.be


Substitua a máscara a cada duas horas ou
quando sentir que ela está úmida.

Acerca do acondicionamento, no momento de 
retirada e substituição da mesma sempre higienize
as mãos antes e após o contato com a máscara.

RECOMENDAMOS

USO SEGURO DA MÁSCARA

01. Higienização do chão com 
detergente neutro ou álcool 70% e 
pulverização das superfícies com uso de 
saneante homologado pela ANVISA;

02. Fornecimento de máscaras, bota de 
borracha, óculos e luvas para proteção 
dos colaboradores que realizam limpeza 
do chão;

03. Fornecimento de macacão 
impermeável, luvas de látex, botas de 
borracha, óculos e máscara apropriada 
para proteção dos colaboradores que 
realizam pulverização;

04. Disponibilidade de dispensers e 
totens para higienização com álcool em 
gel 70%;

05. Estabelecimento de limite de 
pessoas e de orientações para uso seguro 
por espaço, de acordo com sinalização 
visual;

06. Utilização obrigatória de máscara 
de tecido ou descartável durante toda a 
permanência no campus;

07. Proibição de aglomeração de 
pessoas em quaisquer espaços do 
campus;

08. Distância de pelo menos 1,5m com 
qualquer pessoa dentro do campus, 
incluindo em salas de aula e laboratórios;

09. Manutenção da configuração padrão 
das palhetas do ar-condicionado 
(voltadas para cima), em espaços onde o 
seu uso é imprescindível, a fim de evitar o 
efeito aerossol.
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MEDIDAS GERAIS
PARA OS CAMPI
A) MEDIDAS ADICIONAIS PARA OS ESPAÇOS COMUNS

- Limitação na quantidade de pessoas 
permitidas no elevador e demarcação 
dos lugares disponíveis no chão;

- Distância de pelo menos 1,5m entre 
os usuários de escada e escada 
rolante.

ESCADAS E
ELEVADORES 

- Proibição do uso do
bebedouro sem um recipiente 
individual de consumo;

- Desativação das torneiras de boca 
dos bebedouros.

BEBEDOUROS
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Use o elevador somente quando 
necessário, dê preferência ao uso das 
escadas.

Se possível, não encoste no corrimão.

RECOMENDAMOS

Leve sua garrafa de uso pessoal para
o campus ou utilize os copos 
descartáveis disponíveis.

RECOMENDAMOS

- Limitação na quantidade de pessoas 
permitidas no banheiro;

- Caso o local apresente lotação 
máxima, é necessário aguardar do 
lado de fora nos espaços demarcados 
no chão até que outra pessoa saia do 
banheiro e seja permitida a entrada.

BANHEIROS

Dê preferência ao uso de água e
sabão na higienização das suas mãos.

Atente-se para o procedimento correto 
de lavagem das mãos, sinalizado no 
espaço, para melhor eficácia.

RECOMENDAMOS



MEDIDAS GERAIS
PARA OS CAMPI
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- Limitação na quantidade de pessoas 
permitidas no espaço e demarcação 
dos lugares indisponíveis;

- Disponibilidade de álcool em gel 70% 
para higienização das mãos nos 
corredores próximos;

- Higienização do chão com 
detergente neutro ou álcool 70% e 
pulverização das superfícies com uso 
de saneante homologado pela ANVISA  
em periodicidade diferente, sendo 
realizada a cada troca de turma;

- Manutenção das portas abertas 
durante uso do espaço a fim de 
favorecer a renovação de ar no 
ambiente.

SALAS DE AULA
E AUDITÓRIOS

Lembre que é proibida a aglomeração 
de pessoas em quaisquer espaços do 
campus.

Não compartilhe objetos de uso 
pessoal, como materiais de papelaria, 
livros, materiais de estudo e afins.

RECOMENDAMOS

- Uso de máscaras de tecido e face 
shield por colaboradores que realizam 
atendimento direto ao público;

- Limitação na quantidade de pessoas 
permitidas no espaço e demarcação 
dos lugares indisponíveis;

- Diminuição da quantidade de mesas 
para o devido afastamento entre elas;

- Permissão de retirada da máscara 
somente no momento da refeição;

- Disponibilidade de talheres 
descartáveis para as refeições;

- Orientação de rodízio e 
escalonamento de horários de 
refeições para professores, 
colaboradores e alunos.

LANCHONETES

A) MEDIDAS ADICIONAIS PARA OS ESPAÇOS COMUNS

Se possível, leve seu próprio conjunto 
de talheres e evite emprestá-los
a alguém.

RECOMENDAMOS



MEDIDAS GERAIS
PARA OS CAMPI
A) MEDIDAS ADICIONAIS PARA OS ESPAÇOS COMUNS

- Limitação na quantidade de pessoas 
permitidas no espaço e demarcação 
dos lugares indisponíveis;

- Limitação da quantidade de 
equipamentos disponíveis;

- Disponibilidade de álcool em gel 70% 
para higienização das mãos nos 
corredores próximos;

- Higienização do chão com 
detergente neutro ou álcool 70% e 
pulverização das superfícies com uso 
de saneante homologado pela ANVISA  
em periodicidade diferente, sendo 
realizada a cada uso do laboratório; 

- Manutenção das portas abertas 
durante uso do espaço a fim de 
favorecer a renovação de ar no 
ambiente.

LABORATÓRIOS
DE INFORMÁTICA

- Limitação na quantidade de pessoas 
permitidas no espaço, conforme nova 
política de uso do laboratório a ser 
apresentada pelos(as) professores(as) 
às turmas;

- Disponibilidade de álcool em gel 70% 
para higienização das mãos nos 
corredores próximos;

- Higienização do chão com 
detergente neutro ou álcool 70% e 
pulverização das superfícies com uso 
de saneante homologado pela ANVISA  
em periodicidade diferente, sendo 
realizada a cada uso do laboratório;

- Manutenção das portas abertas 
durante uso do espaço a fim de 
favorecer a renovação de ar no 
ambiente.

LABORATÓRIOS
DOS CURSOS
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Lembre que é proibida a
aglomeração de pessoas em quaisquer 
espaços do campus.

Não compartilhe objetos de uso 
pessoal, como materiais de papelaria, 
livros, materiais de estudo e afins.

Leve seu fone de ouvido, caso utilize, e 
não os compartilhe, eles são de uso 
individual.

RECOMENDAMOS

- Limitação na quantidade de vagas no 
estacionamento e demarcação das 
vagas indisponíveis.

ESTACIONAMENTOS



MEDIDAS GERAIS
PARA OS CAMPI
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Lembre que é proibida a aglomeração de 
pessoas em quaisquer espaços do campus.

Não compartilhe objetos de uso pessoal, 
como materiais de papelaria, livros, materiais 
de estudo, fones de ouvido e afins.

Higienize suas mãos antes e após tocar em 
objetos de uso comum, como cafeteiras, 
garrafas térmicas e microondas.

Quando for preciso manusear documentos 
em papel, higienize suas mãos antes e
após o contato.

RECOMENDAMOS

A) MEDIDAS ADICIONAIS PARA OS ESPAÇOS COMUNS

Limpe frequentemente os 
equipamentos de uso individual 
utilizados no ambiente de trabalho 
como mouse, teclado, telefone e afins.

RECOMENDAMOS

- Orientação de rodízio e 
escalonamento de horários de 
refeições para professores e 
colaboradores;

- Manutenção das portas abertas 
durante uso do espaço a fim de 
favorecer a renovação de ar no 
ambiente;

- Disponibilidade de álcool em gel 70% 
para higienização das mãos nos 
corredores próximos;

SETORES
ADMINISTRATIVOS

- Fornecimento de máscaras de tecido 
e face shield para proteção dos 
colaboradores que realizam 
atendimento direto ao público;

- Limitação na quantidade de pessoas 
permitidas no espaço e demarcação 
dos lugares indisponíveis;

- Disponibilidade de álcool em gel 70% 
para higienização das mãos nos 
corredores próximos;

- Permissão de retirada da máscara 
somente no momento da refeição;

- Manutenção das portas abertas 
durante uso do espaço a fim de 
favorecer a renovação de ar no 
ambiente;

- Limitação da quantidade de 
computadores disponíveis;

- Limitação do uso do espaço, 
vedando a permanência e convivência 
coletiva.

SALA DOS
PROFESSORES



MEDIDAS GERAIS
PARA OS CAMPI
A) MEDIDAS ADICIONAIS PARA OS ESPAÇOS COMUNS

- Limitação na quantidade de pessoas 
permitidas no espaço e demarcação 
dos lugares indisponíveis;

- Disponibilidade de álcool em gel 70% 
para higienização das mãos nos 
corredores próximos;

- Permissão de retirada da máscara 
somente no momento da refeição;

- Manutenção das portas abertas 
durante uso do espaço a fim de 
favorecer a renovação de ar no 
ambiente;

- Limitação do uso no espaço, 
vedando a permanência e convivência 
coletiva.

SALA DOS
COLABORADORES
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Lembre que é proibida a  aglomeração de pessoas em
quaisquer espaços do campus.

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, copos, 
fones de ouvido e afins.

Higienize suas mãos antes e após tocar em objetos de uso comum, 
como cafeteiras, garrafas térmicas e microondas.

RECOMENDAMOS



MEDIDAS GERAIS
PARA OS CAMPI
B) MEDIDAS ADICIONAIS PARA OS ESPAÇOS DE
ATENDIMENTO AO ALUNO

- Limitação na quantidade de pessoas 
permitidas no espaço e demarcação 
dos lugares indisponíveis;

- Fornecimento de máscaras de tecido 
e face shield para proteção dos 
colaboradores que realizam 
atendimento direto ao público;

- Acervo restrito para manuseio de 
colaboradores com luvas. Os alunos 
devem solicitar o material e aguardar a 
retirada;

- Limitação da capacidade dos 
espaços de estudo individual e coletivo 
conforme sinalização;

- Limitação da capacidade das mesas 
centrais conforme sinalização.

BIBLIOTECAS

- Limitação na quantidade de pessoas 
permitidas no espaço e demarcação 
dos lugares indisponíveis;

- Fornecimento de máscaras de tecido 
e instalação de barreira física entre o 
colaborador e o cliente ou 
fornecimento de face shield para 
proteção dos colaboradores que 
realizam atendimento direto ao 
público;

- Permissão de apenas 1 (um) 
acompanhante por cliente;

- Disponibilidade de álcool em gel 70% 
para higienização das mãos na entrada 
e saída do espaço.

PROTOCOLO
E FINANCEIRO

- Agendamento do serviço por meio 
do e-mail institucional do aluno;

- Adaptação do serviço para formato 
remoto por videochamada (Google 
Hangouts Meet), telefone ou chat.

SAE (SERVIÇO DE
APOIO AO ESTUDANTE)

18



CENTRO DE 
ESPECIALIDADES
MÉDICAS

CLÍNICA DE
ODONTOLOGIA

CLÍNICA DE
FISIOTERAPIA

LABORATÓRIO
DE ANÁLISES 
CLÍNICAS

O usuário deve realizar agendamento 
via telefone ou aplicativo WhatsApp nos 
telefones específicos de cada unidade;

Durante o agendamento, o usuário 
responderá questionário da unidade 
escolhida direcionado à COVID-19;

Caso a resposta seja sim para quaisquer 
itens questionados, o usuário será 
convidado a realizar o agendamento em 
outro momento oportuno;

Caso esteja apto para proceder ao 
atendimento, o usuário terá sua consulta 
marcada de acordo com a 
disponibilidade de cada unidade.

MEDIDAS PARA AS UNIDADES
DE ENSINO E SERVIÇO EM SAÚDE

AGENDAMENTO PRÉVIO
DE EXAMES OU CONSULTAS

ATENDIMENTO ESPECIAL !
Em algumas unidades, o atendimento às gestantes será realizado 
em horário e dia específico. Para saber mais, acesse os protocolos 
das unidades ao fim desta seção no documento.

Para atendimentos de pediatria, geriatria ou pacientes com 
necessidades especiais será permitida a entrada de apenas 1 (um) 
acompanhante.
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MEDIDAS PARA AS UNIDADES
DE ENSINO E SERVIÇO EM SAÚDE

Sinalização visual no chão para 
distanciamento de 1,5m entre pessoas 
na fila de entrada;

Aferição da temperatura na entrada 
da unidade. Aqueles que apresentarem 
temperatura igual ou superior 37,6 ºC 
terão suas consultas remarcadas sem 
prejuízo no seu plano de tratamento;

Disponibilidade de dispensers e totens 
para higienização com álcool em gel 
70% ou álcool líquido borrifado nas 
mãos; 

Disponibilidade de tapetes 
sanitizantes para desinfecção de 
sapatos;

Utilização obrigatória de máscara de 
tecido na entrada e durante toda a 
permanência na unidade, exceto no 
momento de procedimentos 
específicos que exijam a retirada da 
mesma;

Proibida a entrada de 
acompanhantes, exceto em unidades 
específicas.

ENTRADA DE
USUÁRIOS NA UNIDADE

Usuários deverão responder novo 
questionário direcionado à COVID-19. 
Caso haja resposta positiva a qualquer 
um dos itens, o mesmo será orientado a 
procurar uma Unidade Básica de Saúde 
ou UPA e a retornar para seu domicílio. 
O atendimento do usuário será 
reagendado para outro momento 
oportuno, após desaparecimento dos 
sintomas;

Em algumas unidades, o usuário pode, 
ainda, passar por uma segunda etapa 
de triagem, realizando procedimentos 
específicos do serviço solicitado;

Caso o usuário não apresente sintomas 
e esteja apto para o atendimento, 
deverá aguardar na sala de espera 
respeitando todas as medidas de 
segurança até que um colaborador ou 
aluno o conduza para o local de 
atendimento.

TRIAGEM NA UNIDADE
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Limitação na quantidade de pessoas 
permitidas no espaço e demarcação 
dos lugares indisponíveis;

Higienização do chão com detergente 
neutro ou álcool 70% e pulverização 
das superfícies com uso de saneante 
homologado pela ANVISA;

Disponibilidade de dispensers e totens 
para higienização com álcool em gel 
70%;

Proibição de aglomeração de 
usuários;

Usuários devem ficar na sala de espera 
no aguardo para a condução de um 
colaborador ou aluno para o local de 
atendimento.

SALAS DE ESPERA

MEDIDAS PARA AS UNIDADES
DE ENSINO E SERVIÇO EM SAÚDE

Colaboradores e alunos devem seguir 
para o seu local de atendimento de 
forma ordenada e mantendo 
distanciamento de no mínimo 1,5m, 
conduzindo também usuários;

O uso de elevadores e plataformas será 
feito somente em caso de 
impossibilidade do uso de escadas.

CIRCULAÇÃO
NAS DEPENDÊNCIAS

PARA ATENDIMENTOS E PROTOCOLOS
ESPECÍFICOS, ACESSE OS LINKS ABAIXO:

CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS

CLÍNICA DE ODONTOLOGIA

CLÍNICA DE FISIOTERAPIA

LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS
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https://www.cesupa.br/comunicacao/Protocolo%20especifico%20-%20CEMEC.pdf
https://www.cesupa.br/comunicacao/Protocolo%20especifico%20-%20Clinica%20de%20Odontologia.pdf
https://www.cesupa.br/comunicacao/Protocolo%20especifico%20-%20Clinica%20de%20Fisioterapia.pdf
https://www.cesupa.br/comunicacao/Protocolo%20especifico%20-%20LAC.pdf


MEDIDAS PARA APOIO
EMOCIONAL AOS ALUNOS

COMO O
SAE PODE
AJUDAR?
Lidar com mudanças e 
distanciamento social devido às 
medidas de prevenção à COVID-19 
pode gerar estresse, insegurança e 
ter impacto na nossa saúde 
emocional.

Por isso, as psicólogas do Serviço 
de Apoio ao Estudante (SAE) 
continuam dando suporte e 
oferecendo atendimento on-line 
aos alunos.

Para isso, basta preencher o 
formulário (disponível no botão 
abaixo) com seu e-mail institucional 
que as psicólogas do SAE entrarão 
em contato para agendar seu 
atendimento no formato remoto 
que for mais conveniente.

ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS
Se você está com questões sociais, acadêmicas 
ou pessoais, converse individualmente com 
uma das nossas psicólogas em atendimento 
sigiloso.
 
INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA EM SALA
Se a sua turma enfrenta dificuldades de 
relacionamento ou condutas que interferem 
no aprendizado, solicite uma intervenção 
conciliadora para dialogarmos juntos.
 
APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS ORAIS
Desenvolva com o SAE aspectos emocionais, 
didáticos e de postura para aprimorar 
apresentações acadêmicas.
 
GESTÃO DE CARREIRA E ORIENTAÇÃO 
PROFISSIONAL
Solicite orientações sobre tomada de 
decisões, preparação de currículo e 
pós-graduação para adentrar no mercado de 
trabalho preparado.
 
COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
Receba orientações sobre a importância de 
reconhecer e regular suas emoções e 
comportamentos; estabelecer e manter 
relacionamentos positivos; tomar decisões 
responsáveis e resolver conflitos; e estabelecer 
e atingir metas e objetivos positivos.
 
PLANEJAMENTO E ESTUDO PRODUTIVO
Aprenda técnicas de estudo e planejamento de 
horários para aprimorar seu aprendizado e 
alcançar seus objetivos acadêmicos.
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AGENDAR MEU
ATENDIMENTO

http://gg.gg/atendimentosaecesupa


PROCEDIMENTOS
PARA
MONITORAMENTO
E SITUAÇÕES
DE RISCO

#JUNTOS
O VÍRUS



00

Caso o(a) aluno(a) ou pessoa próxima em sua residência 
apresente quaisquer sintomas relacionados à COVID-19, 
como tosse, febre (acima de 37,6 ºC), coriza, dor de 
garganta, dificuldade para respirar, fadiga, tremores e 
calafrios, dor muscular, dor de cabeça, perda recente do 
olfato ou paladar, o mesmo deve:

01. Manter-se em isolamento por um período de 10 dias;

02. Preencher o formulário de sintomas presente no Aluno 
On-line para comunicar à Coordenação de Graduação 
(COGRAD) e sua respectiva Coordenação de Curso;

03. Aguardar orientações e liberação para o retorno 
presencial às atividades.

00

PARA
ALUNOS

Caso o(a) colaborador(a) ou pessoa próxima em 
sua residência apresente quaisquer sintomas 
relacionados à COVID-19 como tosse, febre (acima 
de 37,6 ºC), coriza, dor de garganta, dificuldade 
para respirar, fadiga, tremores e calafrios, dor 
muscular, dor de cabeça, perda recente do olfato
ou paladar, o mesmo deve:

01. Manter-se em isolamento por um período de 
10 dias;

02. Comunicar à gestão do setor ou coordenação 
do curso sobre a situação;

03. Entrar em contato com o Serviço 
Especializado de Segurança e Medicina do 
Trabalho, via   WhatsApp;

04. Aguardar orientações e liberação para o
retorno presencial às atividades.

PARA
PROFESSORES E
COLABORADORES
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http://api.whatsapp.com/send?1=pt_BR&phone=5591984233397


A volta do(a) aluno(a) ou colaborador(a) que tenha 
apresentado quaisquer sintomas relacionados à 
COVID-19 para as atividades presenciais será 
permitida somente após o término do isolamento 
de 10 dias a contar da data de início dos sintomas.

Caso o(a) aluno(a) ou colaborador(a) deseje adiantar 
esse retorno, o(a) mesmo(a) poderá realizar o teste 
com o padrão RT-PCR, tendo sua volta permitida
após atestar o resultado de "Não detectado" para
o mesmo. Como alternativa ao exame, também
poderá ser apresentado laudo médico que exclua 
doença viral através de outro diagnóstico (ex.: 
sinusite bacteriana, traqueíte, etc.).

CONDIÇÕES
PARA A VOLTA

IMPORTANTE !
Caso um aluno(a) ou colaborador(a) comece a apresentar quaisquer sintomas 
relacionados à COVID-19 durante a permanência no campus, o seguinte protocolo 
será seguido de forma imediata:

01. Isolamento da pessoa em sala reservada específica para esse fim e 
encaminhamento para que ela faça o retorno à sua residência;

02. Alunos(as) devem realizar o preenchimento do formulário de sintomas 
presente no Aluno On-line e colaboradores(as) devem enviar mensagem para o 
Serviço Especializado de Segurança e Medicina do Trabalho;

03. Desinfecção imediata dos espaços em que a pessoa circulou;

04. Afastamento de todos os contactantes diretos (alunos e/ou
 colaboradores) que a pessoa com sintomas suspeitos teve contato
 por um período de 14 dias.
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DECRETOS E PORTARIAS
CONHEÇA A LEGISLAÇÃO QUE ORIENTA AS 
MEDIDAS ADOTADAS PELO CESUPA:

Decreto Estadual nº 800/2020, atualizado em 27 
de Agosto de 2020, do Governo do Pará.
Lei nº 14.040, de 18 de Agosto de 2020, do 
Governo Federal.
Decreto Estadual nº 800/2020, atualizado em 07 
de agosto de 2020, do Governo do Pará.
Decreto Estadual nº 800/2020, atualizado em 31 
de julho de 2020, do Governo do Pará.
Parecer CNE/CP nº 11/2020, do Ministério da 
Educação
Portaria nº 544, de 16 de junho de 2020, do 
Ministério da Educação.
Nota Técnica Conjunta nº 03/2020, do 
CEE/PA-SEDUC.
Nota Técnica Conjunta nº 01/2020, do 
CEE/PA-SEDUC, alterada em 10 de junho de 
2020.
Decreto Municipal nº 96.378/2020, de 1º de 
junho de 2020, da Prefeitura de Belém.
Decreto Estadual nº 800, de 31 de maio de 2020, 
do Governo do Pará.
Nota Técnica nº 
32/2020/ASSESSORIA-GAB/GM/GM, do Ministério 
da Educação.
Parecer CNE/CP nº 5/2020, do Ministério da 
Educação.
Homologação do Parecer CNE/CP nº 5/2020, de 
29 de maio de 2020, do Ministério da Educação.
Ato do Presidente da Mesa do Congresso 
Nacional, nº 42 de 2020. 
Lei nº 9.065, de 26 de maio de 2020, do Governo 
do Pará.
Portaria nº 473, de 12 de maio de 2020, do 
Ministério da Educação. 
Decreto Estadual nº 729, de 05 de maio de 2020, 
do Governo do Pará.
Decreto Municipal nº 96.190/2020, de 27 de abril 
de 2020, da Prefeitura de Belém. 
Portaria nº 395, de 15 de abril de 2020, do 
Ministério da Educação.
Medida Provisória nº 934, de 1º de abril de 2020, 
do Poder Executivo.
Portaria nº 492, de 23 de março de 2020, do 
Ministério da Saúde.

Portaria nº 356, de 20 de março de 2020, do 
Ministério da Educação. 
Portaria nº 345, de 19 de março de 2020, do 
Ministério da Educação.
Portaria nº 343, de 17 de março de 2020, do 
Ministério da Educação.

NOSSOS COMUNICADOS INSTITUCIONAIS:

Resolução nº 12 de 01 de setembro de 2020, do 
Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão do 
Centro Universitário do Estado do Pará.
De 31/08/2020 - Planejamento para o retorno 
gradual das atividades presenciais
De 03/08/2020 - Novo semestre letivo
De 14/06/2020 - COVID-19 | Reabertura das 
Unidades de Serviços de Assistência à Saúde e 
Retorno dos Estágios Curriculares Obrigatórios
De 12/06/2020 - COVID-19 | Atualização Semanal 
#1
De 05/06/2020 - Atualizações após o retorno das 
férias
De 29/05/2020 - Cumprimento da Lei Estadual nº 
9.065 de 26/05/2020 - Desconto nas 
Mensalidades - Pandemia da COVID-19
De 28/05/2020 - Retorno após as férias
De 06/05/2020 - Antecipação das férias
De 06/05/2020 - Funcionamento das Unidades
De 20/04/2020 - Mensagem à comunidade do 
CESUPA
De 25/03/2020 - COVID-19 Repercussão 
socioeconômica sobre nossa comunidade e 
atividades acadêmicas
De 20/03/2020 - Orientações sobre atividades 
acadêmicas
De 19/03/2020 - Prorrogação da suspensão das 
atividades
De 16/03/2020 - Suspensão das atividades 
acadêmicas
De 14/03/2020 - Sobre o novo Coronavírus
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